
BOLETIM MUNICIPAL
Nº 1 | MARÇO.ABRIL.MAIO’2015               VERSÃO DIGITAL

Território com tradição
+ CRIATIVA



MENSAGEM DO PRESIDENTE

03
MIRANDELA 2020 

04
ZOOM - ACONTECEU EM
              MIRANDELA 

1 CONCELHO 30 FREGUESIAS

SERVIÇOS MUNICIPAIS

06

08

10
CIDADANIA | ADMINISTRAÇÃO 
ABERTA

11

CONTATOS:

Câmara Municipal de Mirandela
Largo do Município
5370-288 Mirandela
Telefone: 278 200 200
Fax: 278 265 753
E-mail: geral@cm-mirandela.pt

Cerimónia de encerramento da 
XXIII Assembleia Geral e entrega 
de Medalhas de Ouro do Eixo 
Atlântico presidida por Suas 
Magestades os Reis de Espanha e 
por Sua Excelência o Presidente 
da República Portuguesa e a 
Senhora Maria Cavaco Silva.

FICHA TÉCNICA:

Propriedade: Município de Mirandela
Direção: António Branco, Presidente da Câmara Municipal de Mirandela
Coordenação e Design: GACIP – Gabinete de Comunicação, Imagem e Protocolo
Impressão: Planimagem
Tiragem: 10 000 exemplares
Periodicidade: Trimestral
Distribuição gratuita

AGENDA

12

DESPORTO EM MIRANDELA

16
ZOOM DESPORTIVO

17

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

19

COMÉRCIO TRADICIONAL

18

INTERVENÇÕES E OBRAS

20
A MINHA MIRANDELA

22

Ao promover a publicação de um Boletim 
Municipal pretendemos responder à necessida-
de da Câmara Municipal de Mirandela divulgar 
de forma alargada as inúmeras atividades e 
eventos que são promovidos no concelho.

Pretendemos também informar e mesmo 
debater as decisões e deliberações da Câmara 
Municipal que in�uenciam o nosso dia a dia, a 
nossa vida ou a nossa empresa.

Queremos esclarecer, mas também dar a conhe-
cer o trabalho realizado pelos diversos serviços 
municipais, pelas coletividades, instituições ou 
personalidades do nosso concelho.

Recentemente, a Câmara Municipal �cou classi-
�cada entre as 5 primeiras autarquias no 
ranking do Índice de Transparência Municipal, o 
que muito nos orgulha. Mas a verdade é que 
nem todos os munícipes têm acesso a meios de 
consulta eletrónicos e por esse mesmo motivo 
publicamos este Boletim e existe um programa 
designado de Administração Aberta que vai de 
encontro aos munícipes, abrindo as portas do 
Palácio dos Távoras, do GAM ou deslocando-se o 
executivo municipal aos bairros da cidade e às 
aldeias do concelho, para ouvir o que os miran-
delenses tiverem para dizer.

Informar e esclarecer é um dever dos eleitos, 
mas aos munícipes pedimos participação e para 
isso as nossas portas estão abertas.

Terminou no mês de fevereiro a discussão 
pública do Regulamento de Participação Cívica 
e está agora a decorrer a discussão da revisão 
do Plano Diretor Municipal, processos importan-
tes para os quais queremos o contributo de 
todos.

Participe, envolva-se, critique ou enalteça, pois 
para nós a opinião do munícipe é importante e 
estamos à sua espera!

Presidente da Câmara Municipal de Mirandela
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23 O Presidente responde

“(...) Quanto aos dejetos caninos, decorre uma 
campanha de sensibilização, com cartazes 
colocados em espaços públicos, nomeada-
mente espaços verdes, alertando para a 
existência de coimas pelo não cumprimento 
das regras básicas de salubridade e limpeza 
desses mesmo dejectos.
Na conclusão desta campanha serão dadas 
instruções à PSP, autoridade competente para 
aplicação das coimas, no sentido de iniciar 
uma ação interventiva e punitiva. (...)”

António Branco

“(...) O mesmo passeio regista ainda, com 
muita frequência, uma quantidade anormal de 
dejetos caninos espalhados pelo chão, o que 
obriga a que as pessoas andem sempre 
atentas para não terem surpresas desagradá-
veis. Seria importante que houvesse uma 
maior sensibilização, ou mais civismo por 
parte das pessoas que levam os seus 
animais de estimação a passear. (...)”

Telmo Rodrigues, via e-mail
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Um novo Quadro Comunitário de apoio representa 
sempre um enorme conjunto de oportunidades de 
incentivo ao desenvolvimento local, quer ao nível 
autárquico quer ao nível económico e empresarial.
O alinhamento com as estratégia nacionais e um 
planeamento integrado com todos os objetivos dos 
diferentes Programas Operacionais são fatores críticos 
do sucesso e mesmo de elegibilidade de futuras 
candidaturas.
A estratégia para o concelho de Mirandela orienta-se 
para quatro temáticas essenciais (objetivos estratégi-
cos) que concentram os diferentes projetos e linhas 
orientadoras de um desenvolvimento local sustentá-
vel, inclusivo, criativo e inovador que fomente a 
participação social e cívica e o estabelecimento de 
parcerias transversais a todo o concelho.

Território com Tradição
A promoção e valorização de um território deve assentar 
em três elementos essenciais: os produtos, os lugares e 
as pessoas.
A conjugação destes três elementos, que devem ser 
distintivos do território, é o pilar base da estruturação de 
uma estratégia de marketing territorial para 
Mirandela, crucial para o desenvolvimento e crescimento 
económico local numa perspetiva sustentável e a longo 
prazo.
Se numa abordagem interna, a nível urbano ou conce-
lhio, a valorização do sentimento de participação e 
mesmo auto-estima é uma componente importante 
desta estratégia, a nível externo a promoção com objeti-
vo de captação de novos públicos-alvo, da criação de 
novos mercados e fidelização desses mesmos merca-
dos deve ser complementada por uma estratégia de 
comunicação.
Os eventos âncora promovidos na cidade de Mirandela 
assentam num conceito de dinamização e atratividade 
local associada à beleza natural da cidade e do seu 
urbanismo, apontando para a valorização do comércio 
local e de uma oferta gastronómica diferenciadora.
O Festival de Sabores do Azeite Novo, a  Feira da Alheira, 
o Campeonato da Europa de JetSki ou as próprias 
Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Amparo são apenas 
alguns dos eventos essenciais deste projeto de promo-
ção territorial.
Um planeamento anual assente em parcerias com 
instituições e coletividades e que garante o envolvimento 
da sociedade civil mirandelense, reforçe o sentimento de 
pertença mas também a diversificação temática que 
permite atrair diferentes públicos-alvo.
No entanto, nesta estratégia é importante também 
assegurar que o mesmo conceito de coesão territorial 
que os territórios do interior defendem em relação aos 
territórios do litoral, seja defendido dentro do nosso 
próprio concelho.
Procuramos assim estabelecer um calendário anual 
devidamente planeado e assente em elementos distinti-
vos do território que inclui o meio rural e alargua a promo-
ção e valorização do território às aldeias e às freguesias.
Os morangos em S. Pedro Velho, a couve penca em 
Carvalhais, o artesanato em Torre de D. Chama, o figo e 
o património em Abreiro, os reis de Vale de Salgueiro, o 
pão e o azeite de Sucçaes, a azeitona de Vale de 
Gouvinhas, os Ramos em Fechas, o mel e o queijo nos 
Avidagos, o tordo e as cerejas em Mascarenhas, a 
cortiça de Via Verdinho e o vinho em Fradizela, entre 
outros, são a base da promoção de um conjunto de 
mercados de proximidade, de venda local, de feiras 

temáticas.
Procurou-se coerência com os locais e produtos e 
evitou-se a sobreposição de datas e temas, estabele-
cendo um calendário anual, que permite a divulgação 
atempada e a criação de uma efetiva agenda de território 
e produtos.
Essencial é também a complementaridade das temáticas 
associadas aos produtos regionais, saberes e tradições 

com os conceitos de turismo de natureza ou turismo 
cinegético que contribuem para alargar e captar mais e 
maiores públicos-alvo.
Os passeios pedestres, os raids TT ou BTT, as montarias, 
bem como a promoção de workshops, cursos e seminá-
rios técnicos são elementos importantes destes eventos.
Descobrir este calendário é descobrir o concelho de 
Mirandela, o seu potencial produtivo, o seu património, a 
sua natureza e conviver com aqueles que fazem de 
Mirandela um concelho singular no contexto regional e 
nacional.
Participar nestes eventos é um desafio à descoberta de 
sabores, de saberes únicos e de tradições que pensa-
mos extintas.
Durante o ano, viver Mirandela é viver as suas aldeias, os 
seus lugares, os seus produtos regionais e a sua gastro-
nomia, mas principalmente conhecer uma população que 
traz a sua alegria para a rua, muitas vezes ao som de 
bombos e latos, mas sempre com a hospitalidade única 
que caracteriza os transmontanos.

+ INOVADORA

+ Ativa + Inclusiva + Sustentavel

+ CRIATIVA

+ CRIATIVA
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Decorreram nos últimos meses de 2014 a e início de 2015 a I Feira do Artesanato, Caça e Produtos 
Regionais, em Torre D. Chama (setembro), a III Feira da Azeitona e da Mecanização Agrícola, em Vale de 
Gouvinhas (outubro), a III Feira do Pão e Azeite, em Suçães (novembro) e a XI Feira da Couve Penca de 
Carvalhais (dezembro), o Festival de Sabores do Azeite Novo (janeiro), a Feira do Tordo de Mascarenhas 
e a Feira do Vinho e do Bacelo na freguesia de Fradizela (fevereiro). Estas iniciativas inserem-se numa 
programação anual de mais de 17 eventos em diversas freguesias do concelho de Mirandela e enquadram-se 
na estratégia de desenvolvimento de produtos locais e promoção do território da Câmara Municipal, das Juntas 
de Freguesia, associações e outros grupos organizados de cidadãos.

Os percursos pedestres são também uma constante na programação 
anual do concelho, estando muitas vezes associados a outros eventos, 
nomeadamente as feiras rurais de produtos regionais. Os percursos são 
organizados pelo Posto de Turismo de Mirandela em parceria com outras 
entidades, sendo o Núcleo de Mirandela da Liga dos Combatentes o 
principal parceiro e coautor desta iniciativa municipal de grande sucesso e 
com um considerável número de adeptos em todo o concelho.

Considerado um dos eventos do ano na Europa 
e no Mundo, o Smart Travel 2014 reuniu, de 4 a 
7 de dezembro de 2014, em Trás-os-Montes e 
Alto Douro alguns dos melhores especialistas em 
áreas como o turismo, a tecnologia e a inovação.

Seguindo a tradição, crianças de alguns Jardins de Infância 
e 1º ciclo da ciadde de Mirandela deslocaram-se ao Palácio 
dos Távoras para Cantar os Reis ao Presidente da Câmara 
Municipal e restante Executivo. São sempre momentos de 
grande alegria e muito apreciados por todos.

Dando continuidade ao Plano de Mobilidade Sustentável de Mirandela e 
Plano de Ação do tuaMirandela - Parceria para a Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Mirandela, a Câmara Municipal dá continuidade ao 
processo de pedonalização da Rua da República e de implementação do 
estacionamento tarifado de duração limitada em diversas artérias da cidade.

O Rancho Folclórico de S. Tiago e a escola de dança Mira Zumba fizeram questão 
de assinalar o Carnaval em Mirandela e organizaram para toda a população um 
desfile de Carnaval e uma mega aula de zumba com máscaras a rigor, no Parque 
do Império.

A comunidade salesiana de Mirandela festejou no dia 31 de janeiro, 
a festa litúrgica de S. João Bosco, com a alegria própria deste 
carisma, e em partilha ativa dos vários grupos que constituem a 
família salesiana, com a participação de Sua Excelência Reveren-
díssima o Bispo de Miranda-Bragança D. José Cordeiro.

Foi apresentada pela empresa Tecsam, no dia 13 de janeiro, a Alheira 
Adaptada a Doentes em Hemodiálise. O projeto nasceu de uma 
pareceria com a Faculdade de Ciências da Nutrição da UP e envolve 
empresas produtoras de Alheira de Mirandela, que já produzem esta alheira 
adaptada e alguns restaurantes que a disponibilizam nos seus menus.

A Esquadra da PSP de Mirandela comemorou 65 anos de 
existência em Mirandela, no dia 24 de janeiro. Do programa constou a 
atuação da Orquestra de Sopros da ESPROARTE dirigida pelo Maestro 
da Banda Sinfónica da PSP e com a participação do Tenor Pedro 
Tavares, também da Banda Sinfónica da PSP.
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São SalvadorAbreiro
A freguesia de S. Salvador, conhecida e apreciada pela sua 
paisagem predominantemente olivícola e pela Zona de Caça 
Municipal da Terra Quente, deu um grande passo para a 
melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, bem 
como no seu potencial de fixação dos mais jovens.
Através de uma candidatura ao Subprograma 3 do PRODER 
– Dinamização das Zonas Rurais, também submetida pela 
Junta de Freguesia de S. Salvador à DESTEQUE - Associa-

ção para o Desenvolvimento da Terra Quente, foi possível 
realizar as obras de requalificação da ribeira e valorização 
do património rural desta freguesia.
Com esta operação foram criados espaços de recreio para 
a prática de jogos tradicionais e desportivos e espaços 
para o desenvolvimento de atividades ocupacionais de 
lazer numa envolvente aprazível.

O rico património histórico, de que é exemplo o Pelourinho 
e o Cruzeiro, o vasto património arqueológico e a localiza-
ção privilegiada junto ao rio Tua, aliados à indústria do azeite 
e do pão e o exercício de uma agricultura especializada em 
produtos como o figo, são o cartão de visita da freguesia 
de Abreiro, no concelho de Mirandela.
Para o crescimento e desenvolvimento desta freguesia 
contribui também o Museu Rural Adérito Rodrigues, 
resultado de uma candidatura ao Subprograma 3 do 

PRODER – Dinamização das Zonas Rurais submetida pela Junta de 
Freguesia de Abreiro à DESTEQUE - Associação para o Desenvolvi-
mento da Terra Quente, inaugurado em setembro de 2014, um 
importante testemunho da história e identidade da aldeia e da sua 
gente que associa a atratividade turística a um meio de ocupação de 
tempos livres da comunidade local e a Feira do Figo e do Património, 
inserida na estratégia de promoção e dinamização dos produtos de 
qualidade endógenos de cada freguesia.

Turismo
Foi inaugurada recentemente a Quinta 

da Porta, um empreendimento turístico 
enquadrado na bonita paisagem 

olivícola de S. Salvador que alia a 
gastronomia de qualidade a tranquilos 

espaços de relaxamento e lazer.

Área: 14,23 km²
População: 223 habitantes

Densidade populacional: 15,7 hab/km²
(Censos 2011)

Aldeias de Portugal
Pelo seu relevante valor patrimonial e 
identidade que se expressa na tradição das 
suas atividades e produtos, Abreiro passou 
a integrar a marca “Aldeias de Portugal” – 
uma rede de aldeias gerida pela Associação 
de Turismo de Aldeia (ATA), da qual a 
DESTEQUE é associada. Esta classificação 
maximiza a notoriedade e a potencialidade 
de desenvolvimento de atividades turísticas 
desta aldeia.

Área: 24,20 km²
População: 257 habitantes
Densidade populacional: 10,20 hab/km²
(Censos 2011)

“A freguesia de Abreiro tem tido um franco desenvolvimento, fruto 
da aposta nas tradições e produtos locais. Falo da primeira edição 
da Feira do Figo e do Património, a que se associou a Feira da 
Caça com a participação de cerca de 250 caçadores, e da materia-
lização do projeto do Museu Rural. No entanto, há ainda muito a 
fazer e é também nesses projetos que trabalhamos com redobrado 
empenho, nomeadamente a criação de um gabinete de apoio ao 
munícipe com rastreios de saúde gratuitos e mensais para a popu-
lação, a pavimentação da estrada 314, a possibilidade dos habitan-
tes da freguesia frequentarem atividades aquáticas na Piscina 
Municipal e a colaboração com a Zona de Caça e a Associação de 
Caçadores Beira Tua no sentido de implementar dois campos de 
treino para cães e concessão de pesca desportiva no rio Tua.” 

José Fernandes  Presidente da Junta de Freguesia de Abreiro

“São Salvador é uma terra de autenticidade e genuinidade transmontana.
O seu maior património são as pessoas, os seus habitantes, e todos os 
nativos que a vida levou para fora da sua terra, mas que uma vez por 
ano, pelo menos vem ao encontro das suas raízes, por isso, o caminho 
escolhido pelo atual executivo da Junta premiou como estratégia de 
desenvolvimento o beneficiamento urbanístico e ambiental da Freguesia, 
nomeadamente com a Requalificação da Ribeira de São Salvador e a 
Valorização do Património Rural da Paisagem Olivícola proporcionando 
um espaço de desporto e convívio inter-geracional, dotando a freguesia 
rural mais próxima da Cidade com melhores condições de vida para os 
seus habitantes, para quem nos visita e para os que nos procuram para 
uma alternativa de apoio ao desporto ao ar livre.
Para nós, “Viver” São Salvador é para todos "viver" o Maravilhoso Reino de 
Miguel Torga!”

Cristina Passas  Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador

Barito Jr. 2009
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GAM
Interação Municipal

. Urbanismo/Obras particulares

. Educação

. Publicidade 

. Horários de Funcionamento

. Máquinas de Diversão

. Rendas / Concessões

. Carta de Caçador

. Cemitérios

. Cartão de Venda Ambulante

. Cartão de Feirante

. Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)

. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

. Serviços de Água e Saneamento

. ADSE

. Centro Nacional de Pensões (CNP)

. Instituo da Segurança Segurança (ISS)

. Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)

. Caixa Geral de Aposentações (CGA)

. Direção Geral do Consumidor (DGC)

. Automóvel Clube de Portugal (ACP)

. Administração Regional de Saúde (ARS)

. Direção Geral da Administração da Justiça (DGAJ)

. EDP

Administração Aberta
Com a implementação do programa Administração Aberta, a 
Câmara Municipal de Mirandela pretende contribuir para a 
aproximação dos munícipes à administração autárquica, 
potenciando e incentivando a participação cívica e a cidada-
nia dos munícipes.
 
No âmbito deste programa, com os objetivos específicos de 
alargar a frente de atendimento corrente e fomentar a 
utilização de novas tecnologias de comunicação, o presiden-
te da Câmara Municipal de Mirandela mantém, desde agosto 
de 2012, Diálogos Abertos com os munícipes através da sua 
página oficial de Facebook a que posteriormente se juntaram 
os Diálogos Diretos no Palácio dos Távoras e Gabinete de 
Apoio ao Munícipe (GAM), num modelo de atendimento 
presencial e o mais alargado possível a toda a população. 

Assim, todas as sextas feiras de manhã, os munícipes, sem 
qualquer marcação, podem expor os seus problemas e 
apresentar as suas sugestões diretamente ao presidente da 
autarquia, sem marcação prévia, alternadamente através da 
página oficial de Facebook, no Palácio dos Távoras e no 
GAM. 
 
Decorrem ainda com periodicidade mensal as iniciativas 
“O Meu Bairro”, onde o executivo municipal se encontra 
disponível presencialmente nos bairros da cidade de 
Mirandela para escutar os problemas dos moradores e 
debater assuntos relacionados com o seu bairro, sem que 
estes se desloquem aos habituais locais de atendimento. 
 
No sentido de ampliar a política de proximidade junto 
daqueles que procuram a resolução de problemas urbanísti-
cos ou outros, a Câmara Municipal preparou um novo 
calendário para o ano de 2015 que estabelece um novo 
mapa de atendimento sem marcação prévia no Palácio dos 
Távoras, GAM e Facebook, considerando ainda a expansão 
deste tipo de atendimentos presenciais em diversas aldeias 
do concelho de Mirandela através das sessões “A Minha 
Aldeia”. 
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02 de abril

10 de abril
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30 de abril
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 Facebook
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GAM
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09h30/12h30
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08 de maio

15 de maio

22 de maio

29 de maio

09h30/12h30  Facebook

 Facebook

Palácio dos Távoras

GAM

09h30/12h30

09h30/12h30

09h30/12h30

Diálogos Abertos e Diretos

21 de março

25 de abril

23 de maio

EB de Golfeiras

Gabinete de Apoio ao Munícipe

Palácio dos Távoras

O meu bairro
28 de março 

09 de maio

Frechas

S. P. Velho

A minha aldeia

O Meu Bairro

Horário: 
segunda a sexta-feira, 
das 8h30m às 16h30m
Morada: 
Rua Pedro da Manta, n.º 138 
5370-585 Mirandela
Contactos: 
278 261 173 | 939 514 562 
gam@cm-mirandela.pt

Formas de Pagamento
Para além das formas convencionais 
de pagamento, o GAM tem 
disponível em cada posto de 
atendimento um terminal de 
Multibanco. Os casos resolvidos via 
eletrónica são pagos por transferên-
cia bancária.

Modernização Administrativa
O Município de Mirandela tem em 
curso uma candidatura ao Sistema 
de Apoios à Modernização Adminis-
trativa (SAMA) onde se enquadram 
diversas atividades de simplificação 
no atendimento ao munícipe, tais 
como a criação de 3 balcões GAM, 
designados de Mini GAM’s, em 
Avidagos, Frechas e Torre D. 
Chama. Pela sua localização 
central, estes Mini GAM’s permitirão 
a um grande número de pessoas 
resolver os seus assuntos sem se 
deslocarem à cidade de Mirandela.

Os interessados podem também enviar os seus 
comentários, sugestões e preocupações, sem se 
deslocarem aos locais indicados, através do e-mail: 
omeubairro@cm-mirandela.pt

O Município de Mirandela inaugurou em outubro de 2008 o Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM) consolidando assim a aposta na 
prestação de serviços de qualidade aos cidadãos, eixo fundamental da estratégia de desenvolvimento defendida pela autarquia.

Este gabinete assegura atendimento profissional e personalizado na prestação de um grande número de serviços agora concentrados num 
único edifício com localização central, em horário alargado.

O GAM presta serviços da competência direta do Município, do âmbito da Loja do Cidadão e do Balcão Multisserviços:

“A Câmara Municipal de Mirandela tem em curso o levantamento 
das zonas da cidade consideradas mais problemáticas em termos 
de excesso de velocidade rodoviária pois considera imperativo 
tomar medidas que promovam a redução da velocidade dos 
veículos motorizados nessas vias. Por esta razão, estão a ser 
equacionadas soluções dissuasoras de velocidade excessiva, 
nomeadamente a elevação das passadeiras. Esta medida obriga 
os condutores a reduzir a velocidade sob pena de danificarem 
significativamente os seus veículos, é esteticamente apelativa e, ao 
contrário das habituais lombas, não produz ruído muito incómodo 
para os moradores.”
António Branco   Presidente da Câmara Municipal

“(…) Para segurança de todos, residentes e visitantes, sou da opinião 
que ao longo da rua marginal à zona verde (rua sem saída), deviam 
existir limitadores de velocidade, ou seja, lombas que obrigavam a 
circular nessa via a velocidades próprias de locais residenciais e de 
lazer. (…)”
Paulo Xavier Rodrigues
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21
Dia da Árvore e Dia 
Mundial da Floresta
Mirandela

MARÇO
Jardins com vida, cor 
e sabor
Mirandela

2 a 31
Exposição de Fotografia 
“Rota Património 
Mundial Douro/Duero 
Ibérico”
Museu Municipal Armindo 
Teixeira Lopes
Mirandela
Exposição da autoria de António Sá 
que retrata em fotografia os 11 sítios na 
Bacia do Douro classificados pela 
UNESCO como Património da 
Humanidade.

Iniciativa de mobilização ambiental, 
que dá a oportunidade a cada 
cidadão de adotar uma árvore de 
fruto, responsabilizando-se pela sua 
manutenção, nomeadamente a 
rega no período estival e outras 
operações que visem retirar o 
maior proveito da espécie 
plantada.
Inscrições a decorrer até ao 
dia 15 de março.

ABRIL

Inscrições no Posto de Turismo.

26
Passeio Pedestre 
Dia Mundial da Terra e 
do Património Geológico
Vale de Salgueiro/Vale de Telhas

8
BTT Rota da Alheira
Raid TT Feira da Alheira
Mirandela
O Clube de Ciclismo de Mirandela e o 
Moto Clube de Mirandela organizam 
provas todo terreno por altura da Feira 
da Alheira.

22
BTT 
Rota do Azeite 
Valvom dos Figos
A ACRD de Valbom dos Figos organiza 
a 3ª prova aberta de BTT pontuável 
para o Campeonato Regional de 
Maratonas e Meias Maratonas da 
ACCB. Inscrições na ACRD Valbom 
dos Figos.

28 e 29
Feira dos Ramos
Frechas
A aldeia de Frechas celebra o Domingo 
de Ramos com uma feira de produtos 
locais e um atrativo programa 
complementar. Corridas de cavalos e 
raids TT são apenas algumas das 
iniciativas propostas.

14 e 15
Feira à Moda 
Antiga
Parque do Império
Mirandela
Pelo 5º ano consecutivo a associação 
Velha Lamparina traz a Mirandela a Feira 
à Moda Antiga - um retrato de saberes 
e sabores portugueses de finais do 
séc. XIX e início do séc. XX a que se 
aliam os produtores de Mirandela.

8
Circuito Nacional 
de Semi-Rápidas 
de Xadrêz
Hotel Dom Dinis
Mirandela
Realiza-se em Mirandela 
a 2ª etapa do Campeo-
nato Nacional de 
Semi-Rápidas de Xadrez 
com organização a cargo 
do Clube Amador de 
Mirandela (CAMIR).

20
Concerto da 
Páscoa
ESPROARTE
Auditório Municipal
de Mirandela

6, 7 e 8
Feira da Alheira 
de Mirandela
Parque do Império
Mirandela
O programa da TVI “Somos Portugal” 
regressa a Mirandela para uma 
transmissão em direto da Feira da 
Alheira, no domingo, dia 8 de março, 
das 14h às 20h.

18 e 19
Taça de Portugal de 
Kickboxing
Reginorde
Mirandela
Durante 2 dias os 
melhores de Portugal 
vão estar na 
Reginorde a competir 
pelo título de 
campeão nacional da 
modalidade de 
kickboxing.

11
XVII Festival de Folclore
Auditório Municipal
Mirandela
O Rancho Folclórico de S. Tiago é 
anfitrião de uma noite cheia de alegria e 
cor com atuação de vários grupos de 
Ranchos Folclóricos de todo o país.

22
Procissão do Encontro
Mirandela

25
Comemorações 
25 de abril
Mirandela

7 a 13
Semana Académica
Mirandela
Os estudantes de 
Mirandela celebram ao 
longo de uma semana a 
vida académica. Os 
eventos de destaque 
são os concertos 
noturnos, desfile 
académico e missa e 
bênção das pastas.

1 a 15
Festival Gastronómico 
do Cabrito DOP
Mirandela
A Câmara Municipal de Mirandela, a 
Associação Comercial e Industrial de 
Mirandela, a Associação MIRCOM, a 
Cooperativa de Produtores de Cabrito 
da Cabra Serrana promovem a 4ª 
edição do Festival Gastronómico do 
Cabrito Transmontano 
DOP nos 
restaurantes 
aderentes.
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MARÇO

28
Corta-Mato Distrital
na Zona Verde
Mirandela

6 a 8
Feira da Alheira 
de Mirandela
Parque do Império
Mirandela

14 e 15
Feira à Moda 
Antiga
Parque do Império
Mirandela

14 e 15
Campeonato 
Regional de 
Inverno de 
Natação
Piscina Municipal
de Mirandela

20
Concerto da 
Páscoa
ESPROARTE
Auditório Municipal
de Mirandela

7 e 8
TT da Alheira 
+ Fly In
Mirandela

8
Circuito Nacional 
de Semi-Rápidas 
de Xadrêz
Mirandela

28
Seminário Técnico 
Cooperativa de 
Apicultores do 
Nordeste
Auditório Municipal
de Mirandela

1
Feira do Vinho e do 
Bacelo 
Fradizela

EXEMPLO

EXEMPLO
Eventos Permanentes:

MAR | ABR | MAI
Hora do Conto
Agulhas em Movimento
Internet Sénior
Revisitar Torga
Biblioteca Municipal 
Sarmento Pimentel

MAIO

A Associação de Socorros Mútuos dos 
Artistas Mirandelenses comemora o seu 
114º aniversário. As comemorações têm 
início pela manhã com o hastear a 
bandeira nacional na sede da associa-
ção e terminam com a atuação da 
Banda 1º de Maio na Praça do 
Município.

1
Aniversário da Associação 
de Socorros Mútuos dos 
Artistas Mirandelenses
Mirandela

16
Aniversário da elevação 
de Mirandela a Cidade
Mirandela
A Câmara Municipal promove atividades 
comemorativas do 31º aniversário da 
cidade de Mirandela.

1 a 3
Festa em Honra de 
N.ª Sr.ª da 
Encarnação
Mirandela

9
Passeio Pedestre 
"À Procura dos 
Morangos"
São Pedro Velho
Este passeio pedestre 
insere-se na Feira do vinho e 
do Morango que se realiza na 
Freguesia de S. Pedro Velho. Além da 
caminha por belas paisagens, os 
participantes do passeio têm 
oportunidade de colher e provar os 
saborosos morangos desta freguesia.

9 e 10
VII Feira do Vinho e do 
Morango
São Pedro Velho
O vinho e os morangos 
estarão mais uma vez em 
destaque em S. Pedro Velho. 
A praça central da aldeia 
enche-se de bancas 
onde os produtos são 
dispostos com mestria 
e generosidade.

16 e 17
Feira da Cereja
Mascarenhas
A freguesia de Mascarenhas homena-
geia um dos seus melhores produtos - 
a cereja. A venda de cerejas e outros 
produtos locais associada a um 
programa complementar de atividades 
vão animar Mascarenhas ao longo de 
todo o fim-de-semana.

22
XII Festival de Jardins 
Nómadas
Mirandela
As ruas da cidade vibram 
de alegria com o desfile 
de carretas floridas 
transportadas por
crianças e pelos 
jardineiros municipais ao 
som da ESPROARTE.

24
Passeio Pedestre
Abambres
Os participantes podem desfrutar das 
paisagens da bonita freguesia de 
Abambres, junto ao rio Tuela. Inscrições 
no Posto de Turismo de Mirandela.

25
Feriado Municipal
Mirandela

A Fundação Salesianos 
organiza mais uma vez 
esta festividade. O mote 
“ser feliz” não poderia 
ser melhor escolhido, 
sendo fácil deixar-se 
contagiar pela fé e pela 
alegria deste evento.

29, 30 e 31
Festa em Honra de 
S. João Bosco
Mirandela

A Câmara Municipal de Mirandela 
celebra o feriado municipal com a 
colaboração de outras entidades locais.
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Nome: João Geraldo
Idade: 19
Data de nascimento: 29-09-1995
Altura: 1,76 m
Peso: 63 Kg
Naturalidade: Mirandela
Nacionalidade: Portuguesa
Residência: Alemanha

Clubes:
CTM Mirandela, Portugal (2001-2013)
SPVGG Ottenau, Alemanha (2013-2014)
TSV Bad Konigshofen, Alemanha (2014-2015)

João Geraldo - Currículo Desportivo

Campo de Treinos Desportivo 
da cidade de Mirandela
Já está em fase de construção o Campo de Treinos 
Desportivo da cidade de Mirandela, dando resposta a 
uma crescente necessidade dos mirandelenses que já há 
algum tempo vêm reivindicando um equipamento com 
estas características.
Trata-se de um campo público, de piso sintético e com 
uma localização central na cidade, no Parque de Feiras e 
Exposições da Reginorde, que permitirá a utilização a 
cerca de 4000 potenciais praticantes de desporto, sejam 
eles federados, não federados, alunos do ensino superior, 
secundário, profissional, 1º, 2º e 3º ciclos ou pré-escolar, 
utentes de associações ou idosos no âmbito de ativida-
des de Envelhecimento Ativo.
Com este equipamento, a Câmara Municipal de Mirandela 
espera contribuir para o aumento da qualidade de vida 
dos habitantes da cidade e concelho, potenciando a 
qualidade e o acesso à prática desportiva.

Principais resultados em campeonatos nacionais:
Individual
2005 - Campeão Nacional Individual, Iniciados
2007 - Campeão Nacional Individual, Infantis
2010 - Campeão Nacional Individual, Cadetes
2011 e 2013 - Campeão Nacional Individual, Juniores

Equipas
2005 - Campeão Nacional por Equipas, Iniciados
2006 e 2007 - Campeão Nacional por Equipas, Infantis
2009 - Campeão nacional por Equipas, Cadetes
2013 - Campeão Nacional por Equipas, Juniores

Pares
2006 e 2007 - Campeão Nacional de Pares, Infantis
2014 - Campeão Nacional de Pares, Seniores

Pares Mistos
2010 - Campeão Nacional em Pares Mistos, Cadetes
2011 e 2013 - Campeão Nacional em Pares Mistos, Juniores

Principais resultados individuais em campeonatos 
internacionais:
2012/2013
Vice Campeão, Circuito Mundial de Juniores
Medalha de Ouro em Pares, Open da Polónia 
Medalha de Prata em Singulares, Open da Tunísia
Medalha de Bronze em Singulares,  XX Open 
de Portugal para Jovens
Medalha de Prata em Singulares, Open da 
República Checa

Medalha de Ouro em Pares, Open da 
República Checa
Medalha de Bronze em Pares, Campeonato 
Europeu de Juniores na República Checa
Medalha de Bronze em Singulares, 
Campeonato Europeu de Juniores na 
República Checa

2013/2014
4º lugar,  Torneio da Federação Europeia "Top
Ten Europeu em Jovens" 
3º lugar em Singulares no escalão de Sub-21,
Open da Croácia

Principais resultados por equipas em 
campeonatos internacionais: 
2014/15
1º lugar, Campeonato da Europa para 
 Seniores (Lisboa)
3º lugar, Taça do Mundo para Seniores 
Masculinos (Dubai) 

Outras distinções:
Condecoração com o Grau Comendador da 
Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente
da Republica Portuguesa, em 1 de dezembro
de 2014
156º lugar do Ranking Mundial Individual de 
Ténis de Mesa

Realizou-se no dia 25 de janeiro de 
2015 pela primeira vez o passeio de 
BTT “Festival de Sabores do 
Azeite Novo”, organizado pelo Clube 
Ciclismo de Mirandela. Participaram no 
percurso de 40 km aficionados do BTT 
provenientes dos concelhos de 
Mirandela, Valpaços e Mogadouro.

O Parque Dr. José Gama em Mirandela acolheu no dia 2 de fevereiro de 2015 a 
prova de Corta-Mato Distrital do Desporto Escolar. A organização da 
iniciativa foi da responsabilidade do CLDE de Bragança e Côa, Agrupamento de 
Escolas de Mirandela e Município de Mirandela. O sucesso desta prova induziu 
a uma candidatura da Cidade de Mirandela à realização do Campeonato 
Nacional de Corta-Mato do Desporto Escolar já no próximo ano.

A Piscina Municipal de Mirandela encheu-se de 
jovens atletas no dia 7 de fevereiro de 2015 para a 
2ª edição do Torneio Sousacamp | Cidade de 
Mirandela. Participaram nesta competição 112 
atletas provenientes de 11 clubes.

O Clube Ténis de Mesa de Mirandela venceu, no 
mês de fevereiro, em Gondomar, a Taça de 
Portugal Feminina da modalidade. É mais uma 
conquista a somar aos muitos e bons resultados 
alcançados pelos atletas do CTM.

A tradicional Montaria da Feira da Alheira que 
decorreu no dia 28 de fevereiro, em Valverde da 
Gestosa, com organização a cargo da Associação 
Comercial e Industrial de Mirandela, encerrou em 
beleza a época de caça de montaria ao javali 
2014/2015.

Decorreu no dia 8 de fevereiro um Passeio TT Solidário, 
organizado pela CERCI - Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Cidadão com Incapacidades CRL de Mirandela, 
com o objetivo de angariar fundos para a instituição.
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totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo 
inventore que laudan-
tium, totam rem ape-
riam, eaque ipsa quae 
ab illo inventore que 
laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventoreto-
tam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inven-
tore que laudantium, 
totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo 
inventore que laudan-
tium, totam rem ape-
riam, eaque ipsa quae 
ab illo inventore invento-
re que laudantium, 
totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo 
inventore

Breves

Festival Gastronómico da 
Alheira de Mirandela
20 de fevereiro a 20 de março

Festival Gastronómico do 
Cabrito Transmontano DOP
1 a 15 de abril

Restaurantes Aderentes:

Antónios
Av das Comunidades Europeias
5370-205 Mirandela
Telf. 278 257 415 | 968 805 112

Coliseu
Retiro da Princesa do Tua, Lote 17
5370-Mirandela
Telf: 278 991 324 / 964138 286

Restaurante Adega Regional
Avenida 25 Abril, 465
5370-202 Mirandela
Telf. 278 263 330
Restaurante Afonso III
Rua D. Afonso III
5370-408 Mirandela
Telf. 278 203 563 | 917 660 019

A Rampa do Nordeste
Rua Complexo Agro Industrial
5370-132 Cachão
Telf: 278 941 097
Cantinho do Romeu
Lugar Passagem de Nível
5370-620 Romeu
Telf: 278 939 029 / 926 287 436

Restaurante D. Dinis
Avenida Nossa Senhora do Amparo
5370-126 Mirandela
Telf. 278 260 100
Restaurante D. Maria
Rua Dr. Jorge Pires, 3
5370-430 Mirandela
Telf. 278 248 455

O Forno
Av. das Comunidades Europeias, 199
5370-205 Mirandela
Telf: 278 262 245
Restaurante O Grês
Av. Nª S,ª do Amparo
5370-210 Mirandela
T: 278 248 202

Cem Maneiras
Rua Pedro da Manta, 90
5370-209 Mirandela
Telf: 278 992 456 / 934 320 927

Maria Rita
Rua da Capela
5370-620 Romeu
Telf: 278 939 134

Flor de Sal
Parque Dr. José Gama
5370-607 Mirandela
Telf. 278 203 063
Restaurante Luso Brasileiro
Rua Santa Luzia, 18
5370-361 Mirandela
Telf. 278 249 059

Restaurante Mourel
Vale Rodrigo
5370 Mirandela
Telf. 916 980 411
Restaurante O Cândido
Rua Dr. Jorge Pires
5370-430 Mirandela
Telf. 969 259 384

Restaurante O Lagar
Rua da República, 118
5370-347 Mirandela
Telf. 278 261 001
Restaurante O Loureiro
Av. Das Amoreiras, Ed. Belo - R/C
5370-351 Mirandela
Telf. 278 263 593

Restaurante O Pomar
Av. Francisco Sá Carneiro
5370-209 Mirandela
Telf. 278 249 277
Restaurante O Recanto
Travessa de Santa Luzia
5370-497 Mirandela
Telf. 278 262 524
Restaurante O Transmontano
Rua João Maria Sarmento Pimentel
5370-326 Mirandela
Telf. 278 265 108

Restaurante O Pinheiro
Rua São Cosme, 9
5370-364 Mirandela
Telf. 278 263 806

Restaurante Rei D’Orelhão
Largo da Igreja, 1
5370-152 Lamas de Orelhão
Telf. 278 979 074
Restaurante Távora
Avenida Varandas do Tua, Loja 4
5370-212 Mirandela
Telf. 278 249 200

Por altura da Feira da Alheira de Mirandela, a convite da 
Câmara Municipal, da Associação Comercial e Industrial de 
Mirandela, da Associação MIRCOM de o Agrupamento de 
Produtores de Alheira de Mirandela, os restaurantes unem-se 
na organização do Festival Gastronómico da Alheira de 
Mirandela. Este Festival não é mais que uma ação de 
promoção e homenagem à alheira, pois ao longo de todo o 
ano, em todos os restaurantes do concelho é possível 
degustar a Sétima Maravilha da Gastronomia Portuguesa, 
quer na sua forma tradicional assada e acompanhada por 
batatas cozidas e verduras, quer com apresentações mais 
criativas mas não menos deliciosas e que vão sendo cada 
vez mais frequentesnos restaurantes mirandelenses.

O Cabrito Transmontano DOP é um elemento essencial na 
oferta da restauração local e das tradições gastronómicas de 
Mirandela uma vez que a área geográfica de produção 
abrange o nosso concelho.
Durante o período da Páscoa, altura em que o cabrito é mais 
apreciado, os restaurantes de Mirandela aderentes disponibili-
zam nos seus menus, assados, ensopados e caldeiradas de 
Cabrito Transmontano com a garantia de qualidade DOP.
A iniciativa partiu da Câmara Municipal de Mirandela, da 
Associação Comercial e Industrial de Mirandela, da Associa-
ção MIRCOM e da Cooperativa de Produtores de Cabrito da 
Cabra Serrana, dando assim continuidade à estratégia de 
valorização dos produtos regionais de qualidade assente nas 
tradições e na gastronomia locais.

Festival de Sabores do Azeite Novo
Com a colheita a terminar e os lagares ainda a funcionar, o mês 
de janeiro é o momento de provar o azeite novo. É por esta altura 
que o Festival de Sabores do Azeite Novo propõe ações em que o 
azeite, nas suas várias formas e dimensões, é o anfitrião.
Os públicos destas iniciativas são muito diversificados e, nalguns casos, muito 
específicos, como por exemplo as técnicas e os técnicos de gabinetes de 
estética que puderam participar num workshop de oleoterapia e terapias com 
azeite, os agricultores que puderam usufruir de um curso intensivo de poda e 
condução de oliveira e os aficionados de desporto e ar livre que participaram 
num percurso pedestre e numa prova de BTT.
Mas é nas escolas e nas cozinhas que este Festival ganha mais força. 
Privilegia-se o contacto entre o azeite e as crianças através dos órgãos dos 
sentidos. Os cheiros, os sabores e as cores bem presentes nas provas e 
degustações, associados à natural curiosidade dos mais novos garantem 
momentos de aprendizagem e alegria. A gastronomia transmontana é por si 
só um elemento com grande capacidade de atração, mas quando lhe 
juntamos a inovação e a criatividade de chefes de renome e de alunos da 
Escola de Hotelaria e Turismo, bem como o empenho dos responsáveis de 
restaurantes locais, o resultado são riquíssimas iguarias e diversificados 
menus em que o azeite tem o merecido destaque.

Feira da Alheira de Mirandela
A Alheira de Mirandela é um dos produtos tradicionais mais 
apreciados pelos portugueses, que a declararam vencedora das 
Sete Maravilhas da Gastronomia Portuguesa e é o tema central 
da Feira da Alheira de Mirandela, que decorre no início de março 
no Parque do Império em Mirandela e no primeiro fim-de-semana 
do passado mês de fevereiro, pelo terceiro ano consecutivo, com 
grande sucesso, na cidade do Porto.
A tradição na sua confeção e o paladar característico tornaram a Alheira de 
Mirandela uma das referências da cozinha nacional e valeram-lhe, em 2013, 
o reconhecimento de Indicação Geográfica Protegida (IGP). No entanto, a 
riqueza deste enchido passa também pela sua versatilidade e esta tem sido 
uma forte aposta dos fabricantes de alheira do concelho de Mirandela que 
têm diversificado de forma criativa e com qualidade o produto original. A 
Alheira Kids, a Alheira de Caça, a Alheira Vegetariana, a Alheira de Bacalhau, 
a Alheira Silvestre e a alheira adaptada para doentes com dieta hipossalina e 
rica em gorduras polinsaturadas (azeite) são apenas alguns bons exemplos 
da variação da Alheira de Mirandela original.
A Feira da Alheira de Mirandela, nas suas edições em Mirandela e no Porto, é 
um importante evento comercial, mas também promocional, onde se 
concentram as melhores tradições transmontanas, desde a gastronomia de 
excelência, ao artesanato e produtos de qualidade como o mel, o queijo, o 
vinho, o azeite, o pão e, claro, os enchidos, onde a alheira é a rainha. Em 
simultâneo, há um conjunto de iniciativas promovidas em parceria com várias 
entidades, que complementam o evento. É o caso dos seminários, das 
provas comentadas de produtos como alheira, azeite e vinhos, das provas 
desportivas e da animação que valorizam a Feira da Alheira de Mirandela, 
tornando-a ainda mais apelativa.
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Obras de beneficiação exterior do Centro Cultural Municipal

Construção da nova Escola de Comunicação, Administração 
e Turismo de Mirandela (EsACT)

Requalificação e beneficiação da EN 15 entre a Ponte Eng. Machado 
Vaz e o Acesso Oeste à A4

Construção do edifício da Ecoteca

Edifício da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses

Igreja Chelas

Construção do Quartel da GNR de Torre de Dona Chama

Igreja Vale de Asnes

Intervenção no relvado do Estádio de S. Sebastião
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Falando da Princesa do Tua…

Situada no coração de Trás-os-Montes, Mirandela, a 
Princesa do Tua, é vaidosa das suas incomparáveis 
belezas e encantos, como dos seus filhos maiores, 
desde o médico de D. João V, Dr. Fonseca Henriques, 
autor da Medicina Lusitana, licenciado Sebastião José 
de Carvalho, fundador do Tribunal de Contas, cujos 
restos mortais jazem em Carvalhais, Carolino Pessa-
nha, deputado do reino, conselheiro Trigo de Negreiros, 
Menezes Pimentel, agrónomo, diplomata e escritor, 
fundador dos Serviços Agrícolas, Luciano Cordeiro, 
polígrafo, deputado e fundador da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, proponente em 1910 do feriado 
de Camões e tantos outros, a quem ficamos devendo 
melhoramentos de verdadeiro orgulho para uma 
pequena terra provinciana, outrora denominada pelos 
donatários Távoras.
Ponte Velha, estradas, Distrito de Recrutamento Militar, 
Pontes de Marmelos e Abreiro, são marcos da impor-
tância desta terra, galvanizada pela construção da linha 
férrea, que mereceu visita real de D. Luís I em 1886 e 
de seu filho D. Carlos I em 1904. A família Cid Melo e 
Castro viria a trazer a fábrica da CUF já em 1926, 
enriquecendo o panorama industrial, paredes meias 
com as oficinas gerais das vias férreas reduzidas.
Aqui brotou tudo que a natureza criou de mais belo 
como que para formar um conjunto de inigualável 
esplendor e grandeza, envolvido por cenários verdejan-
tes das ubérrimas margens dos rios Tuela e Rabaçal 
até à Maravilha e se fundem para criar o Tua e onde as 

populações rurais vão buscar a riqueza das hortaliças e 
frutos.
Terra velhinha, a que D. Afonso III deu foral de Vila em 1250, 
enfeitiçada pela Virgem do Amparo, sua Padroeira, jóia 
reluzente transmontana, foi enriquecida no último século 
com Pontes, Centro Cultural e Museu Teixeira Lopes, a que 
Gil e Hilário emprestaram significativa ajuda escultórica e de 
pintura, como dedicados bairristas e insignes professores 
catedráticos. 
Parque de exposições, ginásio-sede do Sport Clube, Liceu 
e Hospitais, Quartel de Bombeiros, Lares Sociais e Miseri-
córdia fundada em 1518 por ação dos Távoras, são 
infraestruturas de puro realismo de desenvolvimento duma 
terra hospitaleira e caprichosa, respirando serenidade e 
singeleza, sempre firme à personalidade dos seus filhos, 
convicta de natural valimento de um ansiado futuro risonho, 
já que a ternura do seu franco acolhimento é nota simples 
de dadivosa felicidade de quem nada tem para esconder.
Surgiram municípios renovadores, empunhando expedita-
mente uma espécie de varinhas mágicas, das quais 
brotaram coisas belas e singulares.
Agora aguarda-se uma feliz e radical transformação no 
terreno económico-social que traga à nossa Princesa novos 
alentos e devasse futuros horizontes, mais radiosos para os 
seus filhos. 

Armando A. Figueiredo Sarmento

Meios de participação
Formulário disponibilizado no portal da 
Câmara Municipal de Mirandela
Correio eletrónico: gacip@cm-mirandela.pt
Via postal (Largo do Município, 5370-288 
Mirandela) ou entrega pessoal, nos 
balcões de atendimento da Câmara 
Municipal de Mirandela
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O Plano Diretor Municipal passou a ser um documento por todos conhecido como 
o PDM e desde 1994 passou a influenciar todo o ordenamento do território do 
concelho. Por exemplo, qualquer nova construção tem de se condicionar ao 
que determina o PDM.
Está agora concretizada a revisão do PDM. A proposta foi aprovada pela 
Câmara Municipal e está em fase de discussão pública. Esta fase assegura 
o direito de participação, a que está também associado o direito de 
informação dos cidadãos.
Com tais propósitos, a Câmara Municipal, por edital publicado no Diário 
da República no dia 23 de janeiro, divulga a proposta de revisão do Plano 
Diretor Municipal facultando 4 locais de consulta: no GAM, na Biblioteca 
Municipal, nos Serviços Técnicos e portal do Município.
No exercício do direito de participação, todos os cidadãos têm a possibili-
dade de formular sugestões e pedidos de esclarecimento no período de 
30 dias úteis a contar do dia 28 de janeiro, concluindo-se no dia 11 de 
Março de 2015, inclusive. Todas merecerão o devido tratamento e serão 
consideradas nas conclusões da discussão pública.
O envio de reclamações, sugestões ou observações relativas ao 
PDM, deverá ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de 
Mirandela usando os diferentes meios colocados ao dispor, 
referindo sempre em “assunto” o processo de discussão pública 
da revisão do Plano Diretor Municipal de Mirandela.




